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Aeg: 14.11.2018, algus kell 18.00, lõpp kell 19.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Ariana Rooba, Helin Veetõusme,
Külli Vikat, Madis Rembel, Vahur Kerge ja Kalev Kurs.
Külaline: sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus;
2. Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad;
3. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord;
4. Kohapeal algatatud küsimused.
1. Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Antud määruse eelnõu on meil laual sellepärast, et see põhimäärus on saanud nii juriidilise,
kosmeetilise kui ka sõnastuse osas uue näo.
Aulseks on võetud endine Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus, millele on tehtud mõned
juriidilised parandused/täiendused ja on välja võetud sellised asjad mis põhimääruses sees ei pea
olema.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
2. Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Volikogu on juba ära otsustanud sünni- ja matusetoestuse määrad. Matusetoetus on 250 eurot ja
sünnitoetus 500 eurot, mida saab kahes osas.
Määruses on välja toodud kolm erinevat toetuste gruppi:
- sissetulekust mittesõltuvad toetused;
- sissetulekust sõltuvad toetused;
- erivajadusest tulenevad toetused.
Selles määruses ei räägita nendest rahadest, mis puudutavad riigi poolt antavat rahastust.
Ranitsatoetus on kõigile esimesse klassi minejatele lastele. Endises Tartu vallas sellist toetusliiki
ei olnud. Laevas oli 150 eurot ja Tabiveres oli 64 eurot. Eelarves on sellest tulenevalt lisakulu
umbes 15-16 tuhat eurot aastas.
Kriisiabi oleme pannud kuni 5000 eurot. Selline abi on meil sellel aastal ka välja antud. Mis
puudutab kinke nagu hõbelusikas, jõulupakid ja tähtpäevatervitused, siis neile on pandud piirmäär
millest me ostame kingitused.
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Tervisetoetuse alla lähevad prillid lastele, voodipäevad, põetuspäevad, põetusvahendid, transport
haiglasse ehk kõik mis on seotud tervisega ja see summa on kuni 300 eurot aastas.
Ravimitoetus on retseptiravimite osas 35 eurot aastas. See on vajaduspõhine toetus. Hapniku
tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimine - need on inimesed, kes elavad aparaadi alla ja toetus
on 50 eurot kvartalis.
Toetused lastega peredele kuni 400 eurot aastas. Siia alla lähevad lastelaagrid, suusad, uisud
nõustamised jms, kõik mis on seotud peredega.
Jätkuvalt jääb koolitoetus. Need pered, kus lapsed käivad koolis ja perel on raske majanduslik
olukord on toetus kuni 100 eurot aastas.
Koolisõidutoetus on siis, kui lapsed ei saa vallas sõita tasuta bussiga ja toetus on kuni 600 eurot
õppeaastas kuludokumentide alusel.
Küttetoetus kuni 165 eurot leibkonna kohta aastas.
Hooldajatoetus täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus, täisealise raske puudega
isiku hooldajale 25 eurot kuus.
Hooldajatoetus keskmise puudega lapse hooldajale 60 eurot kuus, raske puudega lapse hooldajale
80 eurot kuus ja sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus. Viipekeeleteenuse toetus kuni
100 eurot kvartalis.
Eelarve tõusu tuleb umbes 35 tuhat aastas.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
3. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise
kord
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Haridus- ja kultuurikomisjon on esitanud parandusettepanekud ja see on täna teile esitatud.
Komisjon arutab pikemalt parandusettepanekute üle.
Komisjon väljendas seisukohta, et määruses võiks olla välja toodud tasud ühtemoodi, kas
protsendina või summadena.
Määruse eesmärk on selles, et 2020. aastal maksavad Tartu vallas lasteaia tasu kõik
lapsevanemad ühtemoodi.
Tartu vald Tabivere vald Laeva vald
2019
8%
4,5%
5,5%
2020
8%
6,5%
6,5%
2021
8%
8%
8%
Komisjon toetab hariduskomisjoni muudatusettepanekuid.
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